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ACTA DEL CONSELL DE GOVERN. SESSIÓ NÚMERO 12/2015 

 
Lloc: Sala “de Govern” del Consell Comarcal del Ripollès 
Data: Dimarts 15 de setembre de 2015 
Hora d’inici: 20:10 hores 
Hora d’acabament: 20:40 hores 
Règim de sessió: Ordinària 
 
 
Assistents: President: • Sr. Joan Manso i Bosoms 
   
 Vicepresidents: •  Sr. Eudald Picas i Mitjavila 
  • Miquel Rovira i Comas 
  • Sra. Immaculada Constans i Ruiz 
  • Sr. Josep Coma i Guitart 
   
 Consellers (amb veu i sense vot): • Sr. Joan Albamonte i Ventayol 
  • Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret 
  • Sr. Josep Estragués i Bonada 
  • Sra. Dolors Cambras i Saqués  
  • Sr. Enric Gràcia i Barba 
  • Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
  • Sr. Luis López i Lafuente 
   
 Gerent: • Sr. Albert Puigvert i Tuneu 
   
 Secretària accidental: • Sra. Marta Arxé i Llagostera 
   
 
 
L’objecte de la reunió és celebrar la sessió ordinària del Consell de Govern i tractar els 
assumptes de l’ordre del dia següent: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de les actes de sessions anteriors. 
2. Aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès per 
a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers per carretera de la comarca del 
Ripollès, any 2015. 

3. Aprovació del conveni de col· laboració entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Ripollès per a la realització d’actuacions en la 
xarxa de camins. 
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4. Aprovació del contracte entre el Consell Comarcal del Ripollès i els representants de 
la Lleva del 53 del Ripollès i el senyor Miquel Parés Fàbregas, per la donació del fons 
documental de la Lleva del 53. 

5. Ratificar el decret d’aprovació del conveni de col·laboració entre  l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès per a l’accés a 
la informació geogràfica de distribució de l’Institut (servei ICGC DataCloud). 

6. Ratificar el decret d’adjudicació del procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació, el preu més baix, del servei de transport i tractament dels lixiviats de 
l’abocador Ripollès-3, tramitació urgent. 

7. Ratificar el decret d’aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de 
manteniment i assistència dels sistemes informàtics del Consell Comarcal del Ripollès 
i del Consorci Servei de Recaptació (seu a Ripoll). 

8. Aprovació de factures i certificacions d’obres: 
8.1. Ratificar el decret de Presidència de data 8 de juliol de 2015 sobre l’aprovació 

de factures. 
8.2. Ratificar el decret de Presidència de data 10 de juliol de 2015 sobre l’aprovació 

de factures. 
8.3. Ratificar el decret de Presidència de data 3 de setembre de 2015 sobre 

l’aprovació de factures. 
9. Mocions d’urgència: 

Control de l’Acció de Govern 
 
10. Donar compte dels decrets de Presidència. 
11. Donar compte de les resolucions de Gerència. 
12. Precs i preguntes. 
 
 
El president obre la sessió i es tracten els punts de l'ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’acorda per unanimitat aprovar l’acta corresponent a la sessió ordinària de data 19 de 
maig de 2015 i les de les sessions extraordinàries de dates 6 i 22 de juny de 2015, sense 
cap esmena. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TE RRITORI 
I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALIT AT DE 
CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA 
MILLORA DE LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS  PER 
CARRETERA DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS, ANY 2015 
 
Vista la minuta del conveni de col· laboració entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès, que té 
com a objectiu definir les actuacions de les parts signants en la gestió i el finançament de 
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les mesures de millora de la xarxa de transports públics de viatgers per carretera 
introduïdes a la comarca del Ripollès durant tot l’any 2015, que es concreten en la 
prestació dels serveis de transports que es detallen a continuació: 
 

- Servei de reforç transport públic a nuclis de la Vall de Ribes 
- Servei prolongació transport públic Setcases-Camprodon 
- Servei de reforç Vallfogona-Ripoll 
- Servei Sant Joan de les Abadesses-Ogassa 
- Servei prolongació transport públic Camprodon-Molló 
- Servei nocturn ocasional del Ripollès 
- Servei de reforç regular Ribes-Ripoll 

 
Vist l'informe d'Intervenció de data 20 d’agost de 2015, que consta a l’expedient, el qual 
és favorable a la proposta d’aprovació del conveni, si bé formula l’advertiment que 
l’aplicació de l’últim apartat de l’acord sisè del conveni, referent al règim de liquidació, 
pot comportar costos de finançament pel Consell Comarcal; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria d’aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats. 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la 
millora dels serveis de transport de viatgers del Ripollès, durant l’any 2015. El 
Departament de Territori i Sostenibilitat abonarà al Consell Comarcal del Ripollès, si 
escau, les quanties que corresponguin per atendre les despeses derivades de l’execució de 
l’encàrrec de la gestió, fins a un import de 233.400 €. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, per a l’efecte 
corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la Subàrea d’Ensenyament i Escola 
Comarcal de Música, juntament amb una còpia de la minuta del conveni, perquè en 
tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president, o persona en qui delegui, tan àmpliament com en dret fóra 
menester, per a la signatura del conveni i per dur a terme totes aquelles actuacions 
derivades de la seva subscripció. 
 
El president explica en què consisteix el transport a la demanda. De cara a l’any que ve 
discutiran com s’ha de fer. 
 
El gerent explica que la Generalitat devia les anualitats 11-12 i que ara s’han posat al dia i 
només es deuen les anualitats 13-14. 
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3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT I EL CONS ELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUAC IONS EN 
LA XARXA DE CAMINS 
 
El president proposa deixar aquest punt sobre la taula, i el Consell de Govern ho aprova 
per unanimitat. 
 
El president explica com van executar el mateix conveni corresponent a l’any 2014. Es va 
donar prioritat a l'arranjament dels camins intermunicipals. L’import que s'atorga en 
concepte de subvenció aquest any és el mateix que l'any passat, 95.000 €. 
 
El vicepresident quart, senyor Josep Coma, intentarà negociar la pròrroga del conveni així 
com ampliar l'objecte subvencionable. Volen proposar que el Consell Comarcal aporti 
l'import subvencionat i que els 19 municipis de la comarca, entre tots, aportin 95.000 € 
més. S’han de fer números i veure què es pot fer amb aquests diners. Abans de procedir a 
l'aprovació del conveni, creu que se n’ha de parlar amb més profunditat. 
 
El senyor Eudald Picas, creu que potser s’haurien de prioritzar 2 o 3 municipis, una altra 
solució entén que és fer pedaços. 
 
Es proposa per al proper Consell de Govern portar la llista dels camins que es van 
arreglar el 2014, amb els corresponents plànols. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONTRACTE ENTRE EL CONSELL COMARCA L 
DEL RIPOLLÈS, ELS REPRESENTANTS DE LA LLEVA DEL 53 DEL 
RIPOLLÈS I EL SENYOR MIQUEL PARÉS FÀBREGAS, PER A L A 
DONACIÓ DEL FONS DOCUMENTAL DE LA LLEVA DEL 53 
 
Vista la minuta del contracte entre el Consell Comarcal del Ripollès,  els representants de 
la Lleva del 53 del Ripollès i el senyor Miquel Parés Fàbregas, per a la donació del fons 
documental de la Lleva del 53 a fi que sigui dipositat a l’Arxiu Comarcal del Ripollès; 
 
El director de l’Arxiu Comarcal del Ripollès en data 7 de setembre de 2015, ha emès un 
informe que proposa al Consell Comarcal del Ripollès l’acceptació del fons documental 
de la Lleva del 53 pel seu valor històric, informatiu i cultural; 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció de data 10 de setembre de 2015;  
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada en data 8 de setembre de 2015, en matèria d’aprovació de convenis de 
col· laboració i cooperació amb altres administracions i entitats, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, acorda: 
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Primer. Aprovar el contracte entre el Consell Comarcal del Ripollès, els representants de 
la Lleva del 53 del Ripollès i el senyor Miquel Parés Fàbregas, per a la donació del fons 
documental de la Lleva del 53. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Arxiu Comarcal del Ripollès,  als representants de la 
Lleva del 53 i al senyor Miquel Parés i Fábregas, per a l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la Intervenció i a la Subàrea de Cultura, Salut i Consum, 
juntament amb una còpia de la minuta del conveni, perquè en tinguin constància. 
 
Quart. Facultar el president, o persona en qui delegui, tan àmpliament com en dret fóra 
menester, per a la signatura del contracte i per dur a terme totes aquelles actuacions 
derivades de la seva subscripció. 
 
El president cedeix la paraula al conseller senyor Miquel Rovira, qui explica en què 
consisteix la donació. Explica que aquest tema s'ha anat allargant per motius diferents, 
entre ells les eleccions. Els representants de la lleva del 53 voldrien celebrar un acte 
formal de donació. 
 
 
5. RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE  L’INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒ GIC DE 
CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L’ACCÉS 
A LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA DE DISTRIBUCIÓ DE L’INST ITUT 
(Servei ICGC DataCloud) 
 
Vist el Decret de Presidència de data 6 d’agost de 2015 que es transcriu a continuació: 
 
“APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE  L’INSTITUT 
CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL 
DEL RIPOLLÈS PER A L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA DE 
DISTRIBUCIÓ DE L’INSTITUT (Servei ICGC DataCloud) 
 
El Consell Comarcal del Ripollès, per al desplegament de les seves competències, 
requereix l’accés a determinada informació geogràfica generada per l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
 
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha implementat un sistema d’accés remot 
als seus repositoris d’informació geogràfica anomenat Servei ICGC_DataCloud. 
 
Vist l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient; 
 
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre l'Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès per a l’accés a la informació geogràfica de 
distribució de l’Institut a través del servei ICGC_DataCloud; 
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Per tot l’exposat RESOLC: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya per a l’accés a la informació geogràfica de distribució de l’Institut a través 
del servei ICGC_DataCloud. L’objecte d’aquest conveni és la regulació de les 
condicions d’accés i ús del Servei ICGC_DataCloud, així com de la informació 
geogràfica a la qual el Consell Comarcal del Ripollès tindrà accés. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per a 
l’efecte corresponent. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció de la corporació, juntament amb 
una còpia del conveni, per a la seva constància. 
 
Quart. Facultar el president tan àmpliament com en dret fóra menester per a la signatura 
del conveni. 
 
Cinquè. Ratificar aquest decret en la propera sessió de Consell de Govern que se 
celebri.” 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret pel qual s’aprova el conveni de col· laboració entre l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el Consell Comarcal del Ripollès per a l’accés a la 
informació geogràfica de distribució de l’Institut (Servei ICGC DataCloud). 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
per a la seva constància. 
 
El president explica que aquest conveni té per objecte que els serveis tècnics de la 
corporació disposin d'un aplicatiu precís per poder elaborar els plànols de delimitació de 
les urbanitzacions per incendis. 
 
 
6. RATIFICAR EL DECRET D’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMEN T OBERT 
AMB UN ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ, EL PREU MÉS BAIX , DEL 
SERVEI DE TRANSPORT I TRACTAMENT DELS LIXIVIATS DE 
L’ABOCADOR RIPOLLÈS-3, TRAMITACIÓ URGENT 
 
Vist el Decret de Presidència de data 21 de juliol de 2015 que es transcriu a continuació: 
 
“ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI 
D’ADJUDICACIÓ, EL PREU MÉS BAIX, DEL SERVEI DE TRANSPORT I 
TRACTAMENT DELS LIXIVIATS DE L’ABOCADOR RIPOLLÈS-3, TRAMITACIÓ 
URGENT 
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En data 10 de juny de 2015, es va aprovar la tramitació de l’expedient, el procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert  amb únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix, del servei de transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3, 
tramitació urgent, amb un pressupost de licitació de 38,70 €/m3, més  3,87 € 
corresponent al 10% d’IVA, resultant un preu unitari màxim de 42,57 €/m3, essent el 
pressupost màxim anual de 120.008,70 euros/any, més 12.000,87 € corresponent al 10% 
d’IVA, i que resulta un import de 132.009,57 €/any (CENT TRENTA-DOS MIL NOU 
EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS). 
 
En data 22 de juny de 2015, es publica l’anunci de licitació pel termini de 15 dies 
naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 119 i en el Perfil del 
contractant del Consell Comarcal del Ripollès, a l’efecte que els interessats presentin les 
seves proposicions. 
 
Durant el termini de licitació únicament s’ha presentat l’empresa Ecológica Ibérica y 
Mediterránea, SA (ECOIMSA). En data 1 de juliol de 2015 la Mesa de contractació es 
reuneix i comprova la idoneïtat de la documentació del sobre núm. 1, d’acord amb el 
Plec de condicions regulador, per la qual cosa  passa a la fase d’obertura d’ofertes. 
 
El mateix 1 de juliol de 2015, la Mesa de contractació realitza l’acte d’obertura de 
pliques corresponent al sobre núm. 2 (oferta econòmica) de l’empresa admesa a licitació 
i disposa que l’oferta passi a l’Àrea de Medi Ambient i Cooperació Municipal perquè 
informi sobre el major o menor avantatge de la proposició presentada, sense efectuar 
adjudicació. 
 
La cap de l’Àrea de Medi Ambient i Cooperació Municipal, en data 7 de juliol de 2015, 
ha emès un informe del qual es desprèn que l’oferta presentada per l’empresa Ecológica 
Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA), ha obtingut 9,05 punts i que, per tant, s’ha 
admès i és l’econòmicament més avantatjosa. 
 
La Mesa de contractació, en sessió de data 8 de juliol de 2015, ha acceptat aquest 
informe tècnic i, de conformitat amb el seu contingut, ha realitzat proposta a la 
Presidència d’admetre l’única oferta presentada i d’efectuar el requeriment de la 
documentació legalment preceptiva a l’empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA 
(ECOIMSA). 
 
L'empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA) fou notificada en data 9 de 
juliol de 2015, per tal que presentés la documentació prèvia a l’adjudicació del 
contracte. Dins del termini legalment atorgat a l'efecte, ha presentat la documentació 
requerida. 
 
En data 21 de juliol de 2015, s'ha constituït la Mesa de contractació i, en considerar-la 
suficient i adequada la documentació presentada, ha formulat proposta d'adjudicació a 
favor de l'empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA (ECOIMSA). 
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Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 i 
concordants del Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (d’ara endavant TRLCSP) per a procedir a 
l’adjudicació de la contractació de referència; 
 
Ateses les competències delegades al Consell de Govern en virtut del decret de 
Presidència de 12 de gener de 2012, i publicades al BOP de Girona número 20, de 30 de 
gener de 2012; 
 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
 
Primer. Adjudicar el procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més 
baix, del servei de transport i tractament dels lixiviats, tramitació urgent, a l’empresa 
ECOLÓGICA, IBÉRICA Y MEDITERRANEA, SA (ECOIMSA), pel preu de 38,00 €/m3, 
més 3,8 € corresponent al 10% d’IVA, resultant un import de 41,80 €/m3 (QUARANTA-
UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS), IVA inclòs, de conformitat amb el plec de 
clàusules regulador del procediment i l’oferta presentada. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 2015.3.1623.22799.01 del pressupost 
de l'exercici vigent i donar-ne compte a Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i 
Cooperació Municipal. 
 
Tercer. Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents, a 
comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest decret, haurà de concórrer a 
formalitzar el contracte.  
 
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, haurà d'aportar la següent 
documentació: 
 

- Assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del 
desenvolupament del servei i rebut del pagament de les primes. 

 
Quart. Notificar el present decret a l’empresa ECOLÓGICA, IBÉRICA Y 
MEDITERRANEA, SA (ECOIMSA) i publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de 
contractant de la pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès, www.ripolles.cat. 
 
Cinquè.  Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant del Consell 
Comarcal del Ripollès www.ripolles.cat i en el BOP de la província de Girona. 
 
Sisè. Ratificar aquest decret en la propera sessió de Consell de Govern que se celebri.” 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret pel qual s’adjudica el procediment obert amb únic criteri 
d’adjudicació, el preu més baix, del contracte de serveis de transport i tractament dels 
lixiviats de l’abocador comarcal Ripollès-3, tramitació urgent 
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Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció i l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
per a la seva constància. 
 
El president explica què són els lixiviats i en què consisteix aquesta contractació. Alhora 
explica que ens properes reunions s'anirà informant a tots els consellers, amb més detall, 
de tots els serveis que presta el Consell Comarcal. 
 
 
7. RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE  PREUS DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA D ELS 
SISTEMES INFORMÀTICS DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOL LÈS I 
DEL CONSORCI SERVEI DE RECAPTACIÓ (SEU A RIPOLL) 
 
Vist el Decret de Presidència de data 11 d’agost de 2015 que es transcriu a continuació: 
 
“APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA DELS SISTEMES INFORMÀTICS DEL 
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I DEL CONSORCI SERVEI DE 
RECAPTACIÓ (SEU A RIPOLL) 
 
En data 3 de juny de 2013, es formalitza el contracte del servei de manteniment i 
assistència dels sistemes informàtics del Consell Comarcal del Ripollès i del Consorci 
Servei de Recaptació (seu a Ripoll), entre la Fundació Televall i el Consell Comarcal del 
Ripollès, per un  termini d'execució de dos anys i prorrogable per períodes anuals fins a 
un màxim de 4 anys. 
 
La clàusula desena del Plec de clàusules economicoadministratives particulars que 
regulen la contractació determina que el preu del servei es revisarà anualment 
transcorregut el primer any de servei, amb l’aplicació de l’IPC corresponent, sense que 
la revisió  pugui superar el 85% de la variació experimentada per l’índex aplicat. 
 
S’ha comprovat que l’IPC entre els mesos de maig de 2014 i maig de 2015, ha 
experimentat una variació del -0,2%. 
 
En data 7 de juliol de 2015, la Intervenció de la corporació ha emès un informe en el 
qual manifesta que és procedent la revisió de preus del contracte perquè hi ha crèdit 
suficient a l’aplicació pressupostària 2015.4.920.21600.01 per fer front a la revisió 
proposada fins a finals de l'any 2015, i que, en tot cas, cal adoptar el compromís de dotar 
els pressupostos dels exercicis 2016 i següents amb les quantitats necessàries per poder 
fer front als imports corresponents a cada anualitat, durant la vigència del contracte. 
 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
 
Primer. Procedir a la revisió dels preus del contracte del servei de manteniment i 
assistència dels sistemes informàtics del Consell Comarcal del Ripollès i del Consorci 
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Servei de Recaptació (seu a Ripoll), que una vegada aplicada la variació del -0,17%, que 
és el legalment procedent, quedarà fixat en la quantitat de 31.449,90 € més 6.604,48 € 
corresponents al 21% d’IVA i que resulta un import total de 38.054,38 € (trenta-vuit mil 
cinquanta-quatre euros amb trenta-vuit cèntims) IVA inclòs. 
 
Segon. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida  2015.4.920.21600.01 del pressupost 
de l'exercici vigent, adoptant el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2016 i 
següents amb la quantitat necessària per poder fer front als imports corresponents a 
cada anualitat, durant la vigència del contracte. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària, fent-li palès que contra 
l'acord podrà presentar recurs de reposició davant de la Presidència en el termini d'un 
mes comptat des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós de Girona en el termini de dos mesos comptats 
també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
Quart. Donar compte del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria, per a l'efecte 
corresponent. 
 
Cinquè. Ratificar aquest decret en la propera sessió de Consell de Govern que se 
celebri.” 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret pel qual s’aprova la revisió de preus del contracte del servei de 
manteniment i assistència dels sistemes informàtics del Consell Comarcal del Ripollès i 
del Consorci Servei de Recaptació (seu a Ripoll). 
 
Segon. Donar compte d’aquest acord a la Intervenció per a la seva constància. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, fent-li palès que contra l'acord 
podrà presentar recurs de reposició davant de la Presidència en el termini d'un mes 
comptat des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós de Girona en el termini de dos mesos comptats 
també des de l'endemà de la recepció d'aquest acord. 
 
El president explica que és la revisió de preus anual del contracte subscrit amb la 
Fundació Televall. Demà al Consell d’Alcaldes es parlarà d’aquest tema. 
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8. APROVACIÓ DE FACTURES I CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
8.1. RATIFICAR EL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE DATA 8 D E JULIOL DE 
2015 SOBRE L’APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Vist el Decret de Presidència de data 8 de juliol de 2015 d’aprovació de la relació de 
despeses, i atès que han estat degudament conformades pels responsables de cada àrea i 
fiscalitzades favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 de setembre 
de 2015, va delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, disposar i 
reconèixer obligacions, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 8 de juliol de 2015 sobre l’autorització, 
la disposició i/o el reconeixement de les despeses que es detallen tot seguit, amb càrrec a 
les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost vigent: 
 

Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTS MIR, SA 
Transport demanda Vall de 
Ribes, mes d’abril 

ADO 247,76 

LA TEULERIA, SL 
Menjador ZER Vall del Ter, 
mes de desembre 

ADO 1.610,22 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
03.06.15 

ADO 860,09 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
09.06.15 

ADO 930,16 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Menjador escolar Ribes, mes 
de maig 

ADO 4.498,34 

HOSTELERIA DE 
SERVICIOS 
COLECTIVOS, SA 

Monitoratge Ribes, mes de 
maig 

ADO 2.338,15 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
11.06.15 

ADO 933,24 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, 
mes de maig 

ADO 2.764,49 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant 
Joan, mes de maig 

ADO 9.134,80 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, 
mes de maig 

ADO 729,74 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses, 
mes de maig 

ADO 596,75 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau,  
mes de maig 

ADO 3.716,26 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes 
Freser, mes de maig 

ADO 13.774,13 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, 
mes de maig 

ADO 43.211,29 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles, 
mes de maig 

ADO 1.028,80 

CADAGUA 
Manteniment EDAR 
Camprodon,  mes de maig 

ADO 7.796,28 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-10, mes de juny ADO 2.681,64 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-13, mes de juny ADO 2.110,30 

TRANSPORTS MIR, SA 
Transport demanda Vall de 
Ribes, mes de juny 

ADO 313,12 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda 
Vallfogona, mes de juny 

ADO 1.990,67 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes juny 

ADO 869,78 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Reforç demanda Ripoll-
Camprodon, mes de juny 

ADO 2.044,35 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-5, mes de juny O 1.290,62 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-3, mes de juny O 3.359,80 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-1, mes de juny O 3.410,53 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-7, mes de juny O 1.938,78 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 

TEC L-8, mes de juny O 4.145,48 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

INTERURBANOS, SA –
TEISA 
TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-17, mes de juny O 2.785,10 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA– 

TEC L-2, mes de juny O 4.586,76 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

TEC L-9, mes de juny O 3.758,55 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-16, mes de juny O 3.890,72 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-15, mes de juny O 2.505,92 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-14, mes de juny O 3.561,06 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-18, mes de juny O 2.298,71 

TRANSPORTS MIR, SA 
Reforç demanda Ribes-Ripoll, 
mes de juny 

O 7.933,40 

TRANSPORTS MIR, SA TEC L-11, mes de juny O 6.629,10 

BERNARDINO 
LLONGARRIU 
GUILLAMET 

TEC L-4, mes de juny O 2.196,88 

LIMPIEZAS DEYSE, SL Neteja CCR mes de juny O 2.197,87 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
8.2. RATIFICAR EL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE DATA 10 DE JULIOL DE 
2015 SOBRE L’APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Vist el Decret de Presidència de data 10 de juliol de 2015 d’aprovació de la relació de 
despeses, i atès que han estat degudament conformades pels responsables de cada àrea i 
fiscalitzades favorablement per la Intervenció del Consell; 
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Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 de setembre 
de 2015, va delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, disposar i 
reconèixer obligacions, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 10 de juliol de 2015 sobre l’autorització, 
la disposició i/o el reconeixement de les despeses que es detallen tot seguit, amb càrrec a 
les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del pressupost vigent: 
 

Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Bus nocturn, mes de juny ADO 589,50 

FUNDACIÓ TELEVALL 
Manteniment sistemes 
informàtics, mes de juny 

ADO 3.171,20 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida selectiva mes de 
juny 

ADO 21.200,11 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida RSU, mes de juny ADO 111.424,35 

CREU ROJA RIPOLL TEC L-19, mes de juny O 1.982,44 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
8.3. RATIFICAR EL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE DATA 3 D E SETEMBRE 
DE 2015 SOBRE L’APROVACIÓ DE FACTURES 
 
Vist el Decret de Presidència de data 3 de setembre de 2015 d’aprovació de la relació de 
despeses, i atès que han estat degudament conformades pels responsables de cada àrea i 
fiscalitzades favorablement per la Intervenció del Consell; 
 
Vist que l'acord del plenari del Consell Comarcal, adoptat en la sessió de 8 de setembre 
de 2015, va delegar al Consell de Govern la competència per autoritzar, disposar i 
reconèixer obligacions, 
 
Per tot l’exposat, el Consell de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Ratificar el decret de Presidència de data 3 de setembre de 2015 sobre 
l’autorització, la disposició i/o el reconeixement de les despeses que es detallen tot seguit, 
amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses del 
pressupost vigent: 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

CONSORCI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS CC 
OSONA 

Cànon/taxa abocament Orís, 
mes de juliol 

ADO 41.176,00 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda Vall de 
Camprodon, mes de juliol 

ADO 988,02 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –
TEISA 

Transport demanda 
Vallfogona, mes de juliol 

ADO 545,28 

ECOIMSA 
Tractament i transport lixiviats 
16.06.15 

ADO 934,01 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida poda Ribes mes de 
juliol 

ADO 218,64 

VIGFA RESIDUS, SL Recollida RSU, mes de juliol ADO 117.351,15 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollides extraordinàries 
Clownia  

ADO 1.408,00 

VIGFA RESIDUS, SL 
Recollida selectiva mes de 
juny 

ADO 22.327,78 

TRANSPORTS MIR, SA 
Transport demanda Vall de 
Ribes, mes d’agost 

ADO 239,24 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Toses,  
mes de juliol 

ADO 596,75 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant 
Joan, mes de juliol 

ADO 9.191,12 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ribes 
Freser, mes de juliol 

ADO 13.888,68 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Sant Pau, 
mes de juliol 

ADO 3.855,87 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Planoles 
mes de juliol 

ADO 1.028,80 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Ripoll, 
mes de juliol 

ADO 39.403,25 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Setcases, 
mes de juliol 

ADO 729,74 

CADAGUA 
Manteniment EDAR 
Camprodon,  mes de juliol 

ADO 7.863,32 

CADAGUA 
Manteniment EDAR Núria, 
mes de juliol 

ADO 2.764,49 

TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS 
INTERURBANOS, SA –

Reserva de places transport 
escolar, mes d’agost 

O 4.173,17 
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Proveïdor Concepte Indicador Import Euros 
(IVA inclòs) 

TEISA 

TRANSPORTS MIR, SA Reforç demanda Ribes-Ripoll O 7.933,40 

FUNDACIÓ TELEVALL 
Manteniment sistemes 
informàtics, mes de juliol 

O 3.171,20 

FUNDACIÓ TELEVALL 
Manteniment sistemes 
informàtics, mes d’agost 

O 3.171,20 

 
Segon. Donar compte d’aquest acord a Intervenció, per al seu coneixement i a l’efecte 
corresponent. 
 
 
9. MOCIONS D’URGÈNCIA. 
No se'n presenten. 
 
 

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
 
10. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Es dóna compte dels Decrets dictats per la Presidència que es detallen a continuació: 
 
Decret de 30.04.2015  Aprovar el pagament de la certificació núm. 1 de l'obra 

2012/886, inclosa al PUOSC, titulada "Obres complementàries 
de la piscina municipal" de l'Ajuntament de Campdevànol, per 
un import de 160.000 €. 

Decret de 18.05.2015 Adjudicar el procediment negociat sense publicitat, del servei 
d’atenció a l’alumnat usuari dels menjadors de les escoles de la 
ZER Vall del Ter a l’empresa Hosteleria de Servicios 
Colectivos, SA (HOSTESA), pel preu de 24.400 €, exempt 
d’IVA. 

Decret de 18.05.2015 Aprovar els plans de treball per a 2016, per a la creació d’un 
servei de càtering comarcal vinculat a l’Aula d’Hostaleria el 
Ripollès, i per a la creació i disseny de paquets turístics 
transversals al Ripollès i suport a la comercialització, i 
concórrer a la convocatòria de  pròrrogues de subvencions per a 
la contractació d’AODL que duguin a terme aquests projectes. 

Decret de 18.05.2015 Requerir la Sra. Mònica Esteras Micolau, qui diu actuar en 
representació d’ECAFIR, SL, per tal que en un termini de 10 
dies hàbils aporti la documentació que es detalla. 

Decret de 21.05.2015 Concedir i denegar els ajuts de desplaçament, curs 2014-2015, 
fase 5a, que es relacionen. 
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Decret de 21.05.2015 Contractar, amb caràcter d’urgència i en règim laboral 
temporal, la Sra. Clàudia Bassagaña i Rico, com a tècnica de la 
Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a la 
comarcal del Ripollès, en la modalitat contractual d’obra o 
servei determinat, a jornada completa, i amb efectes des del 21 
de maig de 2015 i pel termini d’un any, i establir les 
retribucions a percebre. 

Decret de 25.05.2015 Descomptar un dia de treball de la nòmina de maig d’enguany 
al treballador del CCR, Sr. Adalid Tococari Prince, per 
absència injustificada al seu lloc de treball el dia 7 de maig de 
2015 

Decret de 25.052015 Atorgar una subvenció de 108 € a l’Àrea Bàsica Policial del 
Ripollès, en concepte d’ajut en l'organització de la celebració 
del Dia de les Esquadres. 

Decret de 25.05.2015 Atorgar una subvenció de 200 € a l’entitat Agrupació 
sardanista de Ripoll, en concepte d'ajut en l’organització del 
53è concurs de Colles sardanistes. 

Decret de 25.05.2015 Atorgar una subvenció de 150 € a l’entitat Amics de la Música 
de Ripoll, en concepte d'ajut en l'organització del Curs de 
música 2015. 

Decret de 25.05.2015 Atorgar una subvenció de 126,65 € al senyor Oriol Molas 
Laplana, de Ripoll, en concepte d'ajut en l’edició del llibre 
sobre el fotògraf ripollès Miquel Tubau. 

Decret de 25.05.2015 Atorgar una subvenció de 500 € a la secció d’Institut Joan 
Triadú de Ribes de Freser, en concepte d'ajut en el projecte 
“Escola de neu”. 

Decret de 25.05.2015 Atorgar una subvenció de 100 € a l’entitat Unió de Botiguers 
de Ribes de Freser, en concepte d'ajut en l’organització de la 
Festa del bolet. 

Decret de 25.05.2015 Atorgar una subvenció de 300 € a l’entitat Pau i Treva de 
Ripoll, en concepte d'ajut en l’edició del llibret de Setmana 
Santa. 

Decret de 25.05.2015 Atorgar una subvenció de 150 € a l’entitat Club Excursionista 
Ripoll, en concepte d'ajut en l’organització de la V edició de la 
cursa i circuït de raquetes de neu a la Vall de Núria. 

Decret de 25.05.2015 Contracte menor de serveis per a l’execució dels treballs de la 
memòria 2014. Adequació de senders dins l’EIN de les 
capçaleres del Ter i del Freser, amb l’entitat Consorci Espais 
d’Interès Natural del Ripollès, per un import de 12.549,45 € 
IVA inclòs. 

Decret de 27.05.2015 Requerir la Sra. M. Dolors Bernis Bañares, titular de la casa de 
colònies les Coromines, del municipi de Campdevànol, per tal 
que en un termini de 3 mesos esmeni les deficiències 
detectades en la inspecció de 21 de maig de 2015 i concretades 
en la part expositiva. 

Decret de 28.05.2015 Contracte menor de serveis per al manteniment de l’equip 
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d’alimentació elèctrica ininterrompuda per a l’equip UPS-
20.000 NX/3 (30’), amb l’empresa Salicrú, per un import de 
3.157,53 €, IVA inclòs. 

Decret de 01.06.2015 Contracte menor de serveis de televisió per a publicitat del 
Consell Comarcal del Ripollès, amb l’empresa WEB3.0TV, 
SL, per un import de 1.500 €, IVA inclòs. 

Decret de 01.06.2015 Imposar a l'empresa Galetes Camprodon, SA una sanció de 600 
€ com a responsable d'una infracció lleu consistent en 
l'abocament al sistema de sanejament amb paràmetres que 
excedeixen dels límits permesos en el Reglament regulador 
d'aigües residuals a la comarca del Ripollès, d'acord amb la 
inspecció realitzada pel CCR en data 26 de novembre de 2014. 

Decret de 01.06.2015 Suspendre la sessió ordinària del Consell de Govern prevista 
per al dia 1 de juny de 2015, per manca de quòrum.  

Decret de 02.06.2015 Imposar a l'empresa Casanova Hermanos, SA una sanció de 
1.800 € com a responsable d'una infracció lleu consistent en 
l'abocament al sistema de sanejament amb paràmetres que 
excedeixen dels límits permesos en el Reglament regulador 
d'aigües residuals a la comarca del Ripollès, d'acord amb la 
inspecció realitzada pel CCR en data 26 de novembre de 2014, 
i requerir l’ingrés de la sanció imposada. 

Decret de 04.06.2015 Prorrogar la contractació dels professors de l’Escola Comarcal 
de Música, senyors Jordi Pau i Guitart i Lluís Casals i Prat, fins 
al 17 de juliol de 2015, per poder fer el tancament del curs 
2014-2015. 

Decret de 04.06.2015 Contracte menor de serveis de lloguer de material informàtic 
per evitar la situació actual de risc del sistema, amb l’empresa 
Fundació Televall, per un import de 5.445 €, IVA inclòs. 

Decret de 08.06.2015 Atorgar un incentiu de productivitat segons es detalla als 
treballadors d'aquesta corporació, Sra. Aida Vázquez Marín i 
Sr. Ian Martínez Mañes, amb motiu de la seva dedicació 
extraordinària durant els mesos d’abril i maig de 2015. 

Decret de 10.06.2015 Declarar desert el procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació, el preu més baix, del servei de transport i 
tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3, i iniciar un 
nou expedient de contractació, tramitació urgent. 

Decret de 10.06.2015 Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules 
administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que 
regulen la contractació mitjançant procediment obert amb un 
únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, del servei de 
transport i tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3, 
tramitació urgent. 

Decret de 12.06.2015 Contracte menor de subministrament de la senyalització per la 
xarxa de senders Itinerànnia al Ripollès, any 2015, amb 
l’empresa Chaper, SL, per un import de 2.299 €, IVA inclòs. 

Decret de 15.06.2015 Contracte menor de serveis de manteniment i senyalització de 
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la xarxa de senders Itinerànnia al Ripollès dels senders 
categoritzats com a prioritat 1-Vall del Ter, any 2015, amb 
l’empresa Treballs Forestals Terra Aspra, SL, per un import de 
9.079,78 €, IVA inclòs. 

Decret de 15.06.2015 Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a la 
contractació en règim laboral temporal de dos oficials de 
manteniment del refugi d’animals de la comarca del Ripollès 
mitjançant el sistema de concurs oposició, i convocar el procés 
selectiu. 

Decret de 15.06.2015 Aprovar el pagament de la certificació núm. 8 de l'obra 
2012/889, inclosa al PUOSC, titulada "Abastament de la zona 
d'Espinalba" de l'Ajuntament de Llanars, per un import de 
16.086,28 €. 

Decret de 15.06.2015 Atorgar una subvenció de 2.000 € a l’Associació Rotary Club 
del Ripollès, en concepte d’aportació al projecte de 
col· laboració entre el Rotary Club del Ripollès, d’Osona i de la 
Garrotxa i CATSALUT pel “Programa de detecció precoç de 
càncer de colon i recte”. 

Decret de 15.06.2015 Suspendre la sessió ordinària del Consell de Govern prevista 
per al dia 15 de juny de 2015, per manca de quòrum.  

Decret de 15.06.2015 Procedir a la retenció de la part legal de les retribucions que 
percep la Sra. Aida Vázquez Marín com a treballadora 
d'aquesta corporació, d'acord amb la notificació d'embargament 
de salaris. 

Decret de 15.06.2015 Contractar amb caràcter d’urgència i en règim laboral temporal 
la Sra. Cristina Busquets i Fiedler, en la modalitat contractual 
d’obra o servei determinat, per portar a terme la campanya de 
difusió de la recollida porta a porta al municipi de Sant Joan de 
les Abadesses, amb efectes de data 15 de juny de 2015 i pel 
termini de 2 mesos, i establir les retribucions d’aquesta 
treballadora. 

Decret de 16.06.2015 Contracte menor de serveis de manteniment i senyalització de 
la xarxa de senders Itinerànnia al Ripollès dels senders 
categoritzats com a prioritat 1-Vall del Freser, any 2015, amb 
l’entitat Consorci per a la Gestió i Protecció dels Espais 
d’Interès Natural, per un import de 9.492,02 €, IVA inclòs. 

Decret de 25.06.2015 Contracte menor de subministrament de dotze bateries per a les 
plaques fotovoltaiques de la depuradora de Planoles, amb 
l’empresa Electrical Motor 2009, SL, per un import de 
4.087,38 €, IVA inclòs. 

Decret de 25.06.2015 Contracte menor de serveis per a la realització dels treballs 
previs a la reconstrucció del col· lector en alta del riu Ter a 
l’alçada de l’estació RENFE de l’EDAR de Ripoll, amb 
l’empresa COP Germans Marty, SA, per un import de 6.050 €, 
IVA inclòs. 

Decret de 25.06.2015 Donar per favorable la inspecció biennal de la casa de colònies 
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el Caliu, del municipi de Planoles, de titularitat de la Fundació 
Centre Obert Joan Salvador Gavina. 

Decret de 29.06.2015 Donar per favorable la inspecció biennal de la casa de colònies 
ca la Santa, del municipi de Vilallonga de Ter, de titularitat de 
la Granja Escola Can Masó SCCL. 

Decret de 29.06.2015 Atorgar un incentiu de productivitat, per una sola vegada, en la 
nòmina del mes de juny d’enguany, als professors de l’Escola 
Comarcal de Música que es detallen, per l’especial dedicació i 
rendiment en el desenvolupament de la seva feina amb motiu 
del tancament del curs escolar 2014-2015.  

Decret de 30.06.2015 Contracte menor de subministrament de les dues bombes 
d’entrada de la depuradora de Setcases, amb l’empresa Sulzer 
Pumps Wastewater Spain, SA, per un import de 6.993,80 €, 
IVA inclòs. 

Decret de 30.06.2015 Contracte menor del servei de lloguer de l’equip de so per a la 
realització de l’Enkomarca’t 2015, amb l’empresa Xandris 
Brothers, SL, per un import de 1.379,40 €, IVA inclòs. 

Decret de 30.06.2015 Autoritzar una reducció de jornada del 60% al treballador de la 
corporació, senyor Amadeu Rosell i Martí, amb efectes des del 
dia 1 de juliol de 2015 i pel termini de 2 anys, per a l’exercici 
de càrrec electe a l’Ajuntament de Llanars. 

Decret de 07.07.2015 Aprovar provisionalment la llista d'aspirants admesos, exclosos 
i exempts de realitzar l'exercici de llengua catalana del procés 
de selecció de dos oficials de manteniment del refugi d’animals 
de la comarca del Ripollès, nomenar els membres del tribunal 
qualificador i convocar-ne la constitució. 

Decret de 07.07.2015 Atorgar un complement retributiu als treballadors de la 
corporació, Sr. Ian Martínez i Sra. Aida Vázquez, a abonar en 
una sola vegada en la nòmina del mes de juliol, amb motiu de 
la seva especial dedicació durant el mes de juny d’enguany. 

Decret de 08.07.2015 Contracte menor de subministrament i instal· lació de dos 
agitadors per les fosses sèptiques de l’EDAR de Núria, amb 
l’empresa Sulzer Pumps Wastewater Spain, SA, per un import 
de 15.838,90 €, IVA inclòs. 

Decret de 09.07.2015 Admetre l’oferta presentada a la licitació del servei de transport 
i tractament de lixiviats per l’empresa Ecológica Ibérica y 
Mediterránea, SA (ECOIMSA) i requerir-la perquè presenti la 
documentació que es detalla 

Decret de 13.07.2015 Atorgar una subvenció de 1.000 € a la Federació Catalana 
d’Esports d’Hivern, en concepte d'ajut en l’organització del 
programa de pre-tecnificació residents Ripollès esquí de 
competició, temporada 2014-2015.  

Decret de 13.07.2015 Donar-nos per assabentats del canvi de titular a la casa de 
colònies el Caliu del municipi de Planoles. 

Decret de 13.07.2015 Contracte menor d’obres per a la instal· lació de dues bombes 
d’entrada a l’EDAR de Setcases, amb l’empresa Cadagua, SA, 
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per un import d’11.510,29 €, IVA inclòs. 
Decret de 15.07.2015 Contracte menor d’obres per a la instal· lació de dos tamisos 

dinàmics de l’EDAR de Ribes de Freser, amb l’empresa 
Cadagua, SA, per un import de 47.062,95 €, IVA inclòs. 

Decret de 16.07.2015 Nomenar el senyor Josep Coma i Guitart com a vicepresident, 
amb caràcter provisional, des de la data d’aquest decret i fins el 
dia 5 d’agost de 2015. 

Decret de 16.07.2015  Nomenar amb caràcter provisional, el senyor Albet Puigvert i 
Tuneu gerent del Consell Comarcal del Ripollès, fins a la data 
de celebració del Ple d’organització comarcal. 

Decret de 16.07.2015 Concedir una llicència per assumptes propis sense cap 
retribució al Sr. Estanislao Rota, funcionari de la corporació, 
amb efectes des del dia 1 al 10 de setembre de 2015, ambdós 
inclosos. 

Decret de 17.07.2015 Delegar les funcions de la Presidència al senyor Josep Coma i 
Guitart, des del dia 21 de juliol fins al dia 5 d’agost, ambdós 
inclosos. 

Decret de 17.07.2015 Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars que regulen la 
contractació mitjançant procediment obert, amb un únic criteri 
d’adjudicació, el preu més baix, del contracte de 
subministrament de dos tamisos dinàmics i elements 
complementaris per a l’EDAR de Ribes de Freser, i 
convocatòria del procediment. 

Decret de 20.07.2015 Aprovar provisionalment la llista d'aspirants admesos i 
exclosos i exempts de realitzar l'exercici de llengua catalana del 
procés de selecció de dos oficials de manteniment del refugi 
d’animals de la comarca del Ripollès, nomenar els membres del 
tribunal qualificador i convocar-ne la constitució. 

Decret de 20.07.2015 Aprovar definitivament la llista d'aspirants admesos, exclosos i 
exempts de realitzar l'exercici de llengua catalana del procés de 
selecció de dos oficials de manteniment del refugi d’animals de 
la comarca del Ripollès, nomenar els membres del tribunal 
qualificador, convocar la constitució de dit tribunal, i 
comunicar que els successius actes de la convocatòria es 
publicaran al tauler d’edictes i al web de la corporació. 

Decret de 21.07.2015 Adjudicar el procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació, el preu més baix, del servei de transport i 
tractament dels lixiviats de l’abocador Ripollès-3, tramitació 
urgent, a l’empresa Ecológica, Ibérica y Mediterránea, SA 
(ECOIMSA), pel preu de 41,80 €/m3 , IVA inclòs. 

Decret de 22.07.2015 Aprovar el pagament de la certificació núm. 9 de l'obra 
2012/889, inclosa al PUOSC, titulada "Abastament de la zona 
d'Espinalba" de l'Ajuntament de Llanars, per un import de 
19.488,66 €. 

Decret de 28.07.2015 Contracte menor de subministrament d’un ordinador portàtil 
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per la impulsora del Programa de Garantia Juvenil, amb 
l’empresa BEEP Informatikstore, SL, per un import de 791,22 
€, IVA inclòs. 

Decret de 29.07.2015 Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars que regulen la 
contractació mitjançant procediment obert, amb diversos 
criteris d’adjudicació, del contracte de subministrament de 
bosses compostables per al servei públic de recollida de la 
matèria orgànica a la comarca del Ripollès, i convocatòria del 
procediment. 

Decret de 29.07.2015 Aprovació de la tramitació de l’expedient, del plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars que regulen la 
contractació mitjançant procediment obert, amb diversos 
criteris d’adjudicació, del contracte de subministrament de 
contenidors de matèria orgànica per al servei públic de 
recollida de residus a la comarca del Ripollès, i convocatòria 
del procediment. 

Decret de 31.07.2015 Proposar la inscripció al Registre d'instal· lacions destinades a 
activitats amb infants i joves de les modificacions introduïdes 
en la casa de colònies Casal de l’Esperança, del municipi 
d’Ogassa, consistents en canvi de titular i persona 
administradora. 

Decret de 31.07.2015 Atorgar el termini improrrogable d’un mes i mig a l’alberg “El 
Negre” per esmenar les deficiències detectades en la inspecció 
efectuada en data 28-04-2015. 

Decret de 31.07.2015 Donar per favorable la inspecció biennal de la casa de colònies 
Pare Artigues, del municipi de Planoles, de titularitat de la 
Fundación Educación y Acción Social Pere Tarrés. 

Decret de 03.08.2015 Incoar expedient sancionador a l’empresa Agrocàrnica de la 
Vall de Camprodon. SCCL, i designar instructora i secretària 
de l’expedient. 

Decret de 03.08.2015 Incoar expedient sancionador a l’empresa Escorxador del 
Ripollès, SA, i designar instructora i secretària de l’expedient. 

Decret de 04.08.2015 Incoar expedient sancionador a l’empresa Comercial de la 
Forja, SA – COMFORSA-3, i designar instructora i secretària 
de l’expedient. 

Decret de 04.08.2015 Contracte menor de subministrament de cubells per al servei 
públic de recollida porta a porta de la matèria orgànica a Sant 
Joan de les Abadesses, amb l’empresa Alqui-Envas, SL, per un 
import de 10.188,20 €, IVA inclòs 

Decret de 04.08.2015 Donar per favorable la inspecció de posada en funcionament 
del campament juvenil “Alberg Marista”, del municipi de 
Toses, condicionada al resultat de la segona visita de 
comprovació després de vacances. 

Decret de 04.08.2015 Contracte menor de serveis per realitzar la campanya de 
comunicació per millorar la recollida de la matèria orgànica a 
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la comarca del Ripollès, amb l’empresa SPORA Serveis 
Ambientals, per un import de 10.613,27 €, IVA inclòs. 

Decret de 06.08.2015 Aprovació del conveni amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya per a l’accés a la informació geogràfica de 
distribució de l’Institut (Servei ICGC DataCloud). 

Decret de 07.08.2015 Contractar en règim laboral temporal el Sr. Ian Martínez i 
Mañes i la Sra. Aida Vázquez i Marím, com a oficials de 
manteniment del Refugi d’animals de la comarca del Ripollès, 
en la modalitat contractual d’interinitat, amb efectes des del dia 
1 de setembre d’enguany i fins la convocatòria ordinària de la 
plaça. 

Decret d’11.08.2015 Aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de 
manteniment i assistència dels sistemes informàtics del Consell 
Comarcal del Ripollès i del Consorci Servei de Recaptació (seu 
a Ripoll). 

Decret de 12.08.2015 Adjudicació de contracte menor de serveis d’avaulació de 
l’estat de la situació jurídica dels empleats i suport extern al 
desenvolupament de l’estructura organitzativa del Consell 
Comarcal del Ripollès i dels seus ens dependents (Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, Consorci Ripollès 
Desenvolupament i CEINR) 

Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2015-16, Ruta 1, Setcases-Camprodon. 

Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2015-16, Ruta 2, Molló-Camprodon. 

Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2015-16, Ruta 3, Beget-Camprodon. 

Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2015-16, Ruta 4, Salarsa-Camprodon. 

Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2015-16, Ruta 5, Sant Pau-Camprodon. 

Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2015-16, Ruta 6, Vall del Bac-Sant Pau. 

Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2015-16, Ruta 7, Ogassa-Sant Joan. 

Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2015-16, Ruta 8, Les Llosses-Ripoll. 

Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2015-16, Ruta 9, Vallfogona-Ripoll. 

Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2015-16, Ruta 10, Gombrèn-Campdevànol. 

Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2015-16, Ruta 11, Gombrèn-Ripoll. 

Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
curs 2015-16, Ruta 12, Toses-Planoles. 

Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 
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curs 2015-16, Ruta 13, Toses-Ribes. 
Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 

curs 2015-16, Ruta 14, Queralbs-Ribes. 
Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 

curs 2015-16, Ruta 15, Campelles-Ribes. 
Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 

curs 2015-16, Ruta 16, Pardines-Ribes. 
Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 

curs 2015-16, Ruta 17, EE Vall del Ter. 
Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 

curs 2015-16, Ruta 18, EE Vall del Freser. 
Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 

curs 2015-16, Ruta 19, EE Ripoll-Ripoll. 
Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei de transport escolar per al 

curs 2015-16, Ruta 20, Bruguera-Ribes. 
Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei públic del transport de 

viatgers en la modalitat de serveis a la demanda, Ruta 1, 
Camprodon-Molló. 

Decret de 13.08.2015 Execució del contracte del servei públic del transport de 
viatgers en la modalitat de serveis a la demanda, Ruta 5, 
Vallfogona-Ripoll. 

Decret de 14.08.2015 Admetre l’oferta presentada a la licitació del procediment per 
al subministrament de dos tamisos dinàmics i elements 
complementaris per a l’EDAR de Ribes de Freser, per 
l’empresa Sulzer Pumps Wastewater Spain,SA i requerir-la 
perquè presenti la documentació que es detalla. 

Decret de 14.08.2015 Desestimar el recurs de reposició interposat per l’empresa 
Agrocàrnica de la Vall de Camprodon, SCCL, contra el decret 
de Presidència que li imposava una sanció per haver comès una 
infracció lleu en relació amb el sistema de sanejament. 

Decret de 31.08.2015 Adjudicació del procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació, el preu més baix, del contracte de 
subministrament de dos tamisos dinàmics i elements 
complementaris per a l’EDAR de Ribes de Freser. 

Decret de 01.09.2015 Ampliació de la jornada de treball de la treballadora Yaiza 
Hurtado i Plata. 

Decret de 01.09.2015 Contractació dels professors Jordi Pau i Lluís Casals, en règim 
laboral temporal com a personal de l’Escola Comarcal de 
Música. 

Decret de 02.09.2015 Donar per favorable la inspecció biennal de la casa de colònies 
les Coromines del municipi de Campdevànol. 

Decret de 03.09.2015 Nomenament dels vicepresidents del Consell Comarcal del 
Ripollès. 

Decret de 03.09.2015 Composició del Consell de Govern 
Decret de 03.09.2015 Delegació de competències del president a favor del Consell de 

Govern. 
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Decret de 03.09.2015 Delegació de competències específiques i encomana de la 
gestió en favor de determinats consellers. 

Decret de 04.09.2015 Adhesió a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. 
Decret de 09.09.2015 Sol·licitud de subvenció a la Direcció General de Centres 

Públic del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per al funcionament de l’Escola Comarcal de Música 
del Ripollès, per al 2015. 

Decret de 09.09.2015 Delegació de representació a favor del Sr. Josep Coma i Guitart 
a la Junta ordinària del Consorci Ripollès Desenvolupament. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
11. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
Es dóna compte de les Resolucions dictades per la Gerència que es detallen a continuació: 
 
Resolució de 20.05.2015 Aprovar l'expedient número 4/2015 de generació de crèdits 

per ingressos, en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 20.05.2015 Atorgar a l'Ajuntament de Ribes de Freser el permís per a la 

utilització del servei de neteja del clavegueram del carrer 
Fontalba 17, del municipi de Ribes de Freser. 

Resolució de 20.05.2015 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Ribes de Freser, 
per la utilització del servei de camió cisterna per a la neteja 
del clavegueram del carrer Fontalba 17, del municipi de Ribes 
de Freser. 

Resolució de 21.05.2015 Atorgar al senyor Gaspar Serrat Basaganya, en representació 
d’Alimentació Casa Irene, del municipi de Sant Joan de les 
Abadesses, el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram del local, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 21.05.2015 Atorgar a la senyora Ester Camps Constans, en nom de Mas la 
Casanova SC, del municipi de Queralbs, el permís per a la 
utilització del servei de neteja per buidar la fossa sèptica, i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 21.05.2015 Atorgar al senyor Fernando Martínez, en representació de la 
Comunitat de Propietaris del carrer Santa Magdalena, 13, del 
municipi de Ripoll, el permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram de l'edifici, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 21.05.2015 Atorgar al senyor Miquel Sanya Guix, en representació de la 
Comunitat de Propietaris del carrer Indústria, 32, del municipi 
de Ripoll, el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram de l'edifici, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 21.05.2015 Atorgar a l’empresa Assegurances i Gestions Immobiliàries 
Moreno, SL, en representació de la Comunitat de Propietaris 
del carrer Progrés, 40, del municipi de Ripoll, el permís per a 
la utilització del servei de neteja de clavegueram de l'edifici, i 
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aprovar la liquidació. 
Resolució de 21.05.2015 Atorgar a la senyora Maria José Martín, en nom de Mas 

Torrents, del municipi de Ripoll, el permís per a la utilització 
del servei de neteja per buidar la fossa sèptica, i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 21.05.2015 Atorgar al senyor Genís Coll, en nom de l’Alberg la Farga, 
del municipi de Queralbs, el permís per a la utilització del 
servei de neteja per buidar la fossa sèptica, i aprovar la 
liquidació. 

Resolució de 21.05.2015 Atorgar a la senyora Mireia Sardà, en representació del 
Consorci Ripollès Desenvolupament, del municipi de Ripoll, 
el permís per a la utilització del servei de neteja de 
clavegueram de l'edifici, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 21.05.2015 Atorgar a l’Ajuntament de Campelles el permís per a la 
utilització del servei de neteja per buidar la fossa sèptica de la 
Urbanització la Devesa, del municipi de Campelles. 

Resolució de 21.05.2015 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Campelles, per la 
utilització del servei de camió cisterna per buidar la fossa 
sèptica de la Urbanització la Devesa del municipi de 
Campelles. 

Resolució de 22.05.2015 Aprovar l'expedient número 5/2015 de generació de crèdits 
per ingressos, en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 25.05.2015 Atorgar a la Sra. Pura Bober Peiris, en representació de 
l’Alberg Pere Figuera, del municipi de Planoles, el permís 
puntual per a l’abocament d’aigües residuals amb camió 
cisterna, i aprovar l’autoliquidació provisional. 

Resolució de 26.05.2015 Aprovar l'expedient número 6/2015 de generació de crèdits 
per ingressos, en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 27.05.2015 Atorgar a la Sra. M. Dolors Bernis Bañares, en representació 
de la casa de colònies Mas les Coromines, del municipi de 
Campdevànol, el permís puntual per a l’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna, i aprovar l’autoliquidació 
provisional. 

Resolució de 27.05.2015 Atorgar a la Sra. Àngela Cirera Sala, en nom de Cal Jepes de 
Nevà, del municipi de Toses, el permís puntual per a 
l’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna, i aprovar 
l’autoliquidació provisional. 

Resolució de 27.05.2015 Atorgar a la Sra. Margarida Guardiola, en nom de Can Planas 
de Rocabruna, del municipi de Camprodon, el permís puntual 
per a l’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna, i 
aprovar l’autoliquidació provisional. 

Resolució de 27.05.2015 Atorgar a la Sra. Núria Comerma i Poveda, del municipi de 
Camprodon, el permís puntual per a l’abocament d’aigües 
residuals amb camió cisterna, i aprovar l’autoliquidació 
provisional. 

Resolució de 29.05.2015 Acceptar l'encàrrec de l'Ajuntament de Setcases per la 
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redacció de la memòria pel Pla Especial d’Inversions. 
Resolució de 10.06.2015 Aprovar l'expedient número 7/2015 de generació de crèdits 

per ingressos, en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 10.06.2015 Aprovar l'expedient número 8/2015 de generació de crèdits 

per ingressos, en la forma i contingut que es detalla. 
Resolució de 11.06.2015 Atorgar al senyor Juan José Liébana Domínguez, en 

representació de la Comunitat de Propietaris del carrer Josep 
M. Pellicer, 8, del municipi de Ripoll, el permís per a la 
utilització del servei de neteja de clavegueram de l'edifici, i 
aprovar la liquidació. 

Resolució de 18.06.2015 Atorgar a la senyora Teresa Puig Farrés, del municipi de 
Campdevànol, el permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram de l'edifici, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 18.06.2015 Atorgar al senyor Pere Carrera, en representació de la 
Comunitat de Propietaris de l’Avda. Comte Guifré, 4, del 
municipi de Ripoll, el permís per a la utilització del servei de 
neteja de clavegueram de l'edifici, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 18.06.2015 Atorgar a la senyora Núria Comerma Poveda, del municipi de 
Camprodon, el permís per a la utilització del servei de neteja 
de clavegueram de l'edifici, i aprovar la liquidació. 

Resolució de 18.06.2015 Atorgar al Sr. Antoni Casals Picola, en representació de 
l’Estació de Muntanya Vall de Núria, del municipi de 
Queralbs, un permís anual d'abocament d'aigües residuals 
amb camió cisterna i aprovar l'autoliquidació provisional. 

Resolució de 19.06.2015 Atorgar a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses el 
permís per a la utilització del servei de neteja del clavegueram 
de l’Alberg de la Ruta del Ferro i del carrer Mestre Andreu, 
del municipi de Sant Joan de les Abadesses. 

Resolució de 19.06.2015 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses, per la utilització del servei de camió cisterna per 
la neteja del clavegueram de l’Alberg de la Ruta del Ferro i 
del carrer Mestre Andreu, del municipi de Sant Joan de les 
Abadesses. 

Resolució de 19.06.2015 Atorgar a l'Ajuntament de Ripoll el permís per a la utilització 
del servei de neteja del clavegueram de la piscina municipal i 
de l'escola Ramon Surinyach, del municipi de Ripoll. 

Resolució de 19.06.2015 Aprovar la liquidació per a l'Ajuntament de Ripoll per la 
utilització del servei de camió cisterna per a la neteja del 
clavegueram de la pisicina municipal i de l'escola Ramon 
Surinyach, del municipi de Ripoll. 

Resolució de 22.06.2015 Atorgar a l’empresa Tallers Casals, SA, de Sant Joan de les 
Abadesses, –actualment Ventilación Industrial Ind, SL– una 
pròrroga de 3 mesos per tramitar la renovació del permís 
d’abocament d’aigües residuals. 

Resolució de 25.06.2015 Atorgar al Sr. José Navío Prieto, en representació de la Casa 
Nova de la Carola, del Pla d’Ordina, del municipi de Ripoll, 
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el permís puntual de l'abocament d'aigües residuals amb 
camió cisterna, i aprovar l’autoliquidació provisional. 

Resolució de 25.06.2015 Aprovar l'expedient número 9/2015 de generació de crèdits 
per ingressos, en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 29.06.2015 Atorgar al Sr. Emilio Jesús Borrego Manzano, en 
representació de l'empresa SARAS ENERGIA, SA,  el permís 
d'abocament de les aigües residuals de l'empresa a la 
depuradora de Ripoll-Campdevànol, per l'activitat de venda al 
menor de combustibles i carburants petrolífers, ubicada al 
polígon industrial Casa Nova de Baix, 8, del municipi de 
Ripoll, i aprovar la proposta de liquidació. 

Resolució de 29.06.2015 Atorgar al Sr. Antonio Armijo, en representació de l'empresa 
GASOILS DEL RIPOLLÈS, SL,  el permís d'abocament de 
les aigües residuals de l'empresa a la depuradora de Ripoll-
Campdevànol, per l'activitat de distribució al detall de 
combustibles i carburants petrolífers amb venda en 
instal· lacions fixes, ubicada al carrer Dalí, 8, del polígon 
industrial els Pintors Nord, del municipi de Ripoll, i aprovar 
la proposta de liquidació. 

Resolució de 30.06.2015 Aprovar l'expedient número 10/2015 de generació de crèdits 
per ingressos, en la forma i contingut que es detalla. 

Resolució de 30.06.2015 Renovar el permís d'abocament a la depuradora de Sant Pau 
de Segúries de les aigües residuals de l'empresa 
FORMATGERIA ROURA SOLER, SC, representada per la 
Sra. Montse Roura Soler, per a l'activitat de tractament i 
transformació de la llet, ubicada al carrer Roure, s/n, del 
municipi de Sant Pau de Segúries, i aprovar la proposta de 
liquidació. 

Resolució de 30.06.2015 Renovar el permís d'abocament a la depuradora de Ripoll-
Campdevànol de les aigües residuals de l'empresa 
INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT DE PLANTES 
ENERGÈTIQUES, SL (IMPE SL), representada pel Sr. Jordi 
Bartés Carbonell, per a l'activitat de manteniment industrial i 
mecanització de peces, ubicada al carrer Ramon Casanovas, 
13, del municipi de Ripoll, i aprovar la proposta de liquidació. 

Resolució de 01.07.2015 Procedir a fer una devolució per ingressos indeguts a la Sra. 
Magda Araceli Palada Flores, relativa a rebuts del servei de 
transport escolar urbà. 

Resolució de 01.07.2015 Procedir a fer una devolució per ingressos indeguts al Sr. Joan 
Josep Martí Bianya, relativa a rebuts del servei de transport 
escolar urbà. 

Resolució de 06.07.2015 Atorgar a l’empresa Comercial de la Forja, SA –
COMFORSA-3–, de Campdevànol, una pròrroga de 3 mesos 
per tramitar la renovació del permís d’abocament d’aigües 
residuals. 

Resolució de 08.07.2015 Notificar als representants legals de l’alumne Eduard 
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Martínez Serrat que han de satisfer l’import corresponent al 
servei escolar de transport dels mesos de setembre, octubre, 
novembre i desembre de 2014 i els de gener a juny del 2015. 

Resolució de 14.07.2015 Atorgar a la Sra. M. José Vernis Gorriz, del municipi de 
Queralbs, el permís puntual de l'abocament d'aigües residuals 
amb camió cisterna, i aprovar l’autoliquidació provisional. 

Resolució de 21.08.2015 Canvi de data de l’obertura de pliques dels sobres 1 i2 del 
subministrament de contenidors de matèria orgànica per al 
servei públic de recollida de residus a la comarca del Ripollès. 

Resolució de 21.08.2015 Canvi de data de l’obertura de pliques dels sobres 1 i 2 del 
subministrament de bosses compostables per al servei públic 
de recollida de al matèria orgànica a la comarca del Ripollès. 

 
El Consell de Govern en queda assabentat. 
 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària accidental     Vist i plau 
        El president 
 
 
 
 
Marta Arxé i Llagostera     Joan Manso i Bosoms 
 


